
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 
Procedura skreślenia ucznia pełnoletniego oraz wypisania niepełnoletniego  

z listy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 
 

Podstawa prawna:  
1. Art. 68 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn.    
zm.); 
2. Art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 
256); 
3. § 12 ust. 7-9 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z dn. 24.01.2019 r.; § 55  ust. 10  i § 70 ust. 1-9 
Statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 z dn.24.01.2019 r.; § 54 ust. 10 i § 67 ust. 1-9 Statutu 
Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 z dn. 24.01.2019 r.; § 52 ust. 10 i § 57 ust. 1-9 Statutu Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z dn. 24.01.2019 r. 
 

I. Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego 

§ 1 

1. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów określa statut odpowiednio 

Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły Specjalnej I st., Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy, Zespołu Szkół. 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie postępowania administracyjnego. 

3. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu. 

4. Dyrektor wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia z listy 

uczniów, jeśli samodzielnie lub od innych osób powziął informację o zaistnieniu przypadku 

wymienionego w statucie jako uprawniającego do skreślenia z listy uczniów. 

5. Wnioskowanie o skreślenie ucznia z listy uczniów z urzędu powinno być poprzedzone 

zastosowaniem szeregu zabiegów skierowanych na udzielenie pomocy uczniowi oraz mających 

na celu poprawę zachowania ucznia, które szczegółowo określa statut szkoły. 

6. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego. 

§ 2 

1. Uczeń ma prawny obowiązek kształcić się do ukończenia 18 r. życia. 

2. Uczeń pełnoletni lub jego rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie wyrażają woli 

kontynuowania nauki składają do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej procedury. 

3. W decyzji o skreśleniu z listy uczniów na wniosek pełnoletniego ucznia lub jego 

rodziców/opiekunów prawnych podaje się jako datę skreślenia datę wskazaną przez ww.  



w oświadczeniu. Jeśli data nie została wpisana, wskazuje się datę dostarczenia oświadczenia  

do sekretariatu szkoły. 

4. Jeżeli procedura skreślenia z listy uczniów następuje, w związku z zajściem przesłanek 

wymienionych w statucie szkoły, z urzędu, wychowawca klasy składa do dyrektora szkoły 

wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

5. O wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do skreślenia ucznia z listy 

uczniów dyrektor szkoły powiadamia wszystkie osoby będące stronami w sprawie,  

tj. pełnoletniego ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcę (jeśli był 

wnioskodawcą). Zawiadomienie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury, winno 

zawierać pouczenie o prawie brania czynnego udziału w postępowaniu i wglądu w akta sprawy. 

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek podejmowania z urzędu lub na wniosek stron wszelkich 

czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i do załatwienia sprawy. 

Każda czynność postępowania powinna być utrwalona w formie pisemnej. 

7. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej 

sprawy i protokołu rady pedagogicznej w części dotyczącej skreślenia. 

§ 3 

1. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o skreśleniu 

ucznia bądź odmowie skreślenia z listy uczniów, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej 

procedury. 

2. Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Śląskiego 

Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. dyrektora szkoły. 

3. Dopuszcza się uczęszczanie ucznia do szkoły w okresie odwoławczym, o ile jego zachowanie  

nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia jego oraz pozostałych uczniów i pracowników 

szkoły. 

4. Z dniem uprawomocnienia się decyzji (tj. po upływie 14 dni od dnia jej wydania, chyba że uczeń 

lub jego rodzice/opiekunowie prawni odwołali się) dokonuje się aktualizacji wpisów w księdze 

uczniów i pozostałej dokumentacji szkolnej oraz wydaje się uczniowi stosowne dokumenty. 

 

II. Wypisanie ze szkoły ucznia niepełnoletniego 

§ 1 

1. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony, ale w uzasadnionych 

przypadkach na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty  

do innej szkoły. 



2. W przypadku chęci przeniesienia ucznia do innej szkoły, rodzice/opiekunowie prawni składają 

do dyrektora pisemną informację – rezygnację z uczęszczania do Zespołu Szkół Specjalnych  

nr 8, w której informują w jakiej szkole dziecko będzie kontynuować spełnianie obowiązku 

szkolnego – stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni bądź szkoła przyjmująca dziecko dostarczają do sekretariatu 

szkoły przekazującej zawiadomienie o przyjęciu ucznia z odpowiednią datą. Na tej podstawie 

dokonuje się aktualizacji wpisów w księdze uczniów oraz pozostałej dokumentacji szkolnej,  

a także przesyła się dokumentację ucznia do nowej szkoły lub zwraca rodzicowi/opiekunowi 

prawnemu. 

III. Przeniesienie ucznia między oddziałami  

§ 1 

1. Dopuszcza się przeniesienie ucznia między oddziałami w trakcie roku szkolnego, jeśli zachodzą 

do tego stosowne przesłanki, np. zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

problemy z adaptacją w danym zespole klasowym i inne indywidualne przypadki. 

2. Przeniesienie ucznia poprzedzone jest konsultacjami z pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

wychowawcą ucznia i innymi specjalistami i powinno nastąpić na pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję wewnętrzną o przeniesieniu ucznia, stanowiącą załącznik nr 6 

do niniejszej procedury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 

 

                                                                                                              Tychy, dnia ………..………… 

………………………………….. 

  imię i nazwisko oświadczającego, klasa 

              Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  
                                   nr 8 w Tychach 

 

Oświadczenie o braku woli kontynuowania nauki 

 

1. Niniejszym oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 r. życia i nie będę kontynuować nauki 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

 

 

…………………………………….. 

czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

__________________________________________________________________________________ 

Tychy, dnia ………..………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

       imię i nazwisko oświadczającego 

              Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  
                                   nr 8 w Tychach 

 

Oświadczenie o braku woli kontynuowania nauki 

 

2. Niniejszym oświadczam, że moje dziecko: …………………………………kl.…………….,  

które ukończyło 18 r. życia, nie będzie kontynuować nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 

w Tychach. 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

czytelny podpis składającego oświadczenie 

 



Załącznik nr 2 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

…………………… …… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                           

Tychy, dnia ……………………… 

 
                        Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

                                              nr 8 w Tychach 
 

Wniosek o skreślenie z listy uczniów 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………….………………….…… 
Klasa: ………………………………………………………………..…………………………. 
Data urodzenia: ……………….………………………………………………………………. 
 
Wnioskuję o skreślenie z listy uczniów ……………………………………… z następujących 
powodów:                                                                               (imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, 
klasa) 
1.  Opuszczanie dni/ godzin nauki szkolnej bez usprawiedliwienia. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
2. Niedostateczne wyniki w nauce. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Nieklasyfikowanie z zajęć lekcyjnych. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Używanie niecenzuralnego słownictwa. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. Zapisy w zeszycie uwag świadczące o złamaniu w sposób rażący zasad określonych  

w statucie szkoły lub zasad BHP. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. Palenie papierosów i spożywanie alkoholu na terenie szkoły. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. Naruszanie godności innych osób. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8. Konflikt z prawem. 



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
W celu przeciwdziałania negatywnym zachowaniom ucznia poczyniono następujące środki 
zaradcze: 
1. Upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy.  

Data Rodzaj upomnienia Przyczyna/treść 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Nagana wychowawcy z wysłaniem zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów/  
o terminie spotkania z wychowawcą i pedagogiem szkoły. 

Data 
nagany 

Data wystawienia 
wezwania 

Data 
spotkania 

Adresat 
wezwania 

Przyczyna nagany/treść 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3. Przeprowadzone rozmowy z rodzicami ucznia (adnotacje w dzienniku). 

Data  Osoby obecne na 
spotkaniu  

Temat spotkania Ustalenia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4.  Upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w obecności rodziców i pedagoga szkolnego. 
Data Osoby obecne na spotkaniu Przyczyna/treść 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.  Upomnienie pisemne udzielone przez pedagoga szkolnego. 
Data Rodzaj upomnienia Przyczyna/treść 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. Odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
8. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
9. Indywidualna nagana Dyrektora szkoły. 

Data Rodzaj upomnienia Przyczyna/treść  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
10. Nagana na forum szkoły udzielona podczas apelu przez Dyrektora bądź wicedyrektora szkoły. 

Data Rodzaj upomnienia Osoba udzielająca 
upomnienia 

Przyczyna/treść 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

11. Dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...….……………… 
 
Uwagi/ opinia wychowawcy klasy. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

………………………..……………… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(pieczęć podłużna szkoły, nr sprawy) 
Załącznik nr 3 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 

Tychy, dnia ……….. r. 

 

                                                                            Pan/Pani 
………………………………… 
………………………………… 

                                                                                                                                                   (imię i nazwisko, adres zamieszkania strony) 
 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) stosownie do art. 68 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) i § ……. ust. …….. 
Statutu Szkoły ……… z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 

zawiadamia 
 

że w dniu ……… r. wszczął z urzędu w stosunku do………….…………………………..…..………..  
                                                                                                                                  (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, data i miejsce urodzenia) 
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej o skreślenie z listy uczniów Szkoły ……. 
Powodem wszczęcia postępowania jest ……………………………………………………………… . 
 

Pouczenie 
 

W oparciu o przepisy art. 10 § 1 oraz art. 73 i art. 79 § 2 KPA w każdym stadium postępowania strona 
ma prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania 
akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu. Strona na podstawie art. 32 KPA 
ma prawo ustanowienia pełnomocnika, którym zgodnie z art. 33 § 1 KPA, może być osoba fizyczna 
posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

 

 

 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a 
 



Załącznik nr 4 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół                                                                                    Tychy, dnia…………… r. 
Specjalnych nr 8 w Tychach 
ul. Edukacji 21 
43-100 Tychy 

                                                                          Pan/Pani 
………………………………… 
………………………………… 

                                                                                                                                                   (imię i nazwisko, adres zamieszkania strony) 

 
DECYZJA 

Dyrektora Zespołu Szkół  
Specjalnych nr 8 w Tychach 

Nr ……./………… 
 
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019  
poz. 1148), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. 2020 poz. 256), § …….. ust. ………. Statutu Szkoły…….. z dnia 24 stycznia 2019 r.  
w związku z podjęciem przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach uchwały 
nr…… z dnia ………….. w sprawie skreślenia ucznia ………………………………..……… ,  
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego                        (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, klasa) 

 
skreślam 

z listy uczniów …………………………..…. w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach ucznia 
                                          (wpisać nazwę szkoły) 

……………………………………………………………..……………… z dniem ……………. r. *           
      (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, data i miejsce urodzenia, klasa) 
 

Uzasadnienie 
Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, jeśli w całości zawiera żądanie strony, którą jest pełnoletni uczeń lub jego 
rodzic/opiekun prawny. W innym przypadku uzasadnienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne – wskazanie faktów, 
które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy 
prawnej decyzji z przytoczeniem treści przepisów.  

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
Decyzja niniejsza do upływu powyższego terminu do wniesienia odwołania, jak również po wniesieniu 
odwołania, do dnia wydania decyzji w danej sprawie przez organ odwoławczy, nie podlega wykonaniu 
jako decyzja nieostateczna, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności w 
odrębnym postanowieniu. 

                                                                                                              …………………………… 
                                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a 
 
 
* (jeśli skreślenie następuje na wniosek ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 

Tychy dnia ......................... r. 

.............................................................................. 
………………………………………………….    
(imię i nazwisko, adres zamieszkania rodziców/op.prawnych)       

.                                 Dyrektor Zespołu Szkół  

                                                                                             Specjalnych nr 8 w Tychach 

 

Rezygnacja 

Informuję, że z dniem ........................... r. wypisuję swojego syna/ 

swoją córkę …………………………….……………, ucznia klasy .......................................................

urodzonego/ą .......................................................... z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach 

Dziecko będzie uczęszczać do …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres szkoły, do której zostaje przeniesiony uczeń) 

 

Zostałam/em poinformowana/y, że wszelkie dokumenty dotyczące mojego dziecka zostaną mi 

wydane/przesłane do szkoły przyjmującej po wypełnieniu i oddaniu karty obiegowej ucznia. 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                  (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto do wiadomości: 

 

………………………………. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 

 



Załącznik nr 6 do Procedury wprowadzonej 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 20/2019/2020 z dnia 12.05.2020 r. 

 
Dyrektor Zespołu Szkół                                                                                     
Specjalnych nr 8 w Tychach 
ul. Edukacji 21 
43-100 Tychy 
 

Tychy, dnia…………… r. 
                                                                              

                                                                             Pan/Pani 
………………………………… 
………………………………… 

                                                                                                                                                             (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 
 

Decyzja nr …../…../…… 
w sprawie przeniesienia ucznia między oddziałami  

w trakcie roku szkolnego 
 

Na podstawie § 12 ust. 9 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
po rozpatrzeniu wniosku rodzica/opiekuna prawnego Pana/Pani …………………………………….. 
z dnia …………. r. o przeniesienie dziecka między oddziałami w obrębie tej samej szkoły w trakcie 
trwania roku szkolnego 
 

postanawiam 
 
przenieść ucznia …………………………………………………………………………………………. 
                                                                      (imię i nazwisko ucznia, data i miejsce urodzenia, klasa) 

do klasy …………………………………………… na czas trwania roku szkolnego ……./……. . 
 

Uzasadnienie 
 
Decyzja zawiera w całości żądanie wnioskodawcy, dlatego odstępuje się od jej uzasadnienia. 
 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
 
 
 
 

…………………………… 
  

                                                                                                                (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a 


