Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej numer 279
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
(wyciąg)
Na mocy z Art. 72. ust. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1. W §24 ust. 4. skreśla się lit. d).
2. W §25 ust. 5. otrzymuje brzmienie:
5. Wobec ucznia łamiącego normy i zasady określone w statucie, regulaminach
i procedurach obowiązujących w szkole mogą być zastosowane następujące kary:
1) skreślono;
2) skreślono;
3) pozbawienie przywilejów określonych w statucie z powiadomieniem w formie pisemnej;
4) pisemna nagana dyrektora szkoły;
5) przeniesienie do klasy równoległej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
6) przeniesienie do równorzędnej placówki decyzją kuratora oświaty.
3. W §25 po ust. 7. dodaje się ust. 7a. o treści:
7a. Skreślenie z listy uczniów ucznia nie podlegającego obowiązkowi szkolnemu stosowane jest
w szczególnych przypadkach, z zachowaniem następującej procedury:
1) wychowawca, który powziął informację o działaniach ucznia naruszających zapisy
statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole, sporządza notatkę służbową
o zaistniałym incydencie oraz zbiera dowody w sprawie, w tym wyjaśnienia stron,
a następnie informuje Dyrektora o naruszeniu postanowień przez ucznia i przedstawia
zgromadzoną dokumentację, formułuje pisemny wniosek o skreślenie z listy uczniów
z uzasadnieniem;
2) Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym Rada stwierdza, czy
wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy
uczeń był wcześniej karany innymi karami regulaminowymi i przeprowadzono z nim
rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów. Po zapoznaniu się ze
wszystkimi okolicznościami i dokumentacją, Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną
uchwał opiniującą;
3) Dyrektor zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o pisemną opinię dotycząca wniosku o
skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły;
4) na podstawie uchwały opiniującej Rady Pedagogicznej oraz opinii Samorządu
Uczniowskiego Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie ucznia;
5) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej,
w związku z tym, przy podejmowaniu takiej decyzji, obowiązuje procedura zgodna z
kodeksem postępowania administracyjnego.
(…)
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r.

