Aneks nr 5
Do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 stycznia 2017 roku
/ protokół nr 04/2016/2017/
W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:w Rozdziale 8 –Uczniowie
Gimnazjum - § 60 otrzymuje brzmienie:
§1

Zgodnie z obowiązującym prawem uczeń, który skończył 18 lat może nadal uczęszczać
do gimnazjum, aż do jego ukończenia. Uczeń taki nie podlega obowiązkowi szkolnemu,
jednak zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Polskiej nie może zostać pozbawiony
prawa do bezpłatnej nauki w szkole publicznej. Jeżeli jednak pełnoletni uczeń w rażący
sposób narusza zasady zapisane w Statucie, dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych
możliwości oddziaływania wychowawczego może, na mocy art. 39 ust. 2 ustawy o
systemie oświaty, w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniówna
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.
§2

1. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów na wniosek ucznia.
W przypadku, gdy pełnoletni uczeń złoży do Dyrektora szkoły pisemny wniosek
w
sprawie skreślenia go z listy uczniów, DyrektorSzkoły wydaje decyzję na piśmie.
Decyzja ta zostaje wydana bez konieczności podejmowania uchwały Rady Pedagogicznej
i zasięgania opinii Samorządu Uczniowskiego.
§3
1. Skreślenie pełnoletniego
administracyjnej.
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2. Skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów gimnazjum w formie decyzji
administracyjnej, dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz opinii wychowawcy klasy i
pedagoga.
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3. Skreślenie ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1 może nastąpić w przypadku łamania
przepisów prawa wewnątrzszkolnego, drastycznego naruszania obowiązków uczniaoraz
negatywnego oddziaływania na społeczność uczniowską,a w szczególności:
a) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i innych
pracowników szkoły,
b) dystrybucji narkotyków i środków psychoaktywnych oraz posiadania ich,
c) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na
terenie szkoły lub poza nią,
d) dopuszczania się czynów sprzecznych z prawem - przestępstw, wykroczeń lub
wybryków chuligańskich na terenie szkoły lub poza nią (kradzieże, wymuszenia,
pobicia, zastraszanie, agresja słowna, naruszanie godności i nietykalności
osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,
e) fałszowanie dokumentów państwowych,
f) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć
edukacyjnych (absencja szkolna przekraczająca 50 % nieusprawiedliwionych
godzin lekcyjnych w semestrze- uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego)
g) porzucenie szkoły i nie zgłaszanie się rodziców na wezwania wychowawcy klasy,
h) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez
stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.
4. Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek oskreślenie
ucznia z listy uczniów gimnazjum Samorządowi Uczniowskiemu oraz podejmuje decyzję
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
6.
Dyrektor Szkoły pisemne powiadamia ucznia oraz jego rodziców lub
prawnychopiekunów o decyzji szkoły dotyczącej skreślenia go z listy uczniów
gimnazjum.
7. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer,
b) oznaczenia organu wydającego decyzję,
c) datę wydania,
d) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia),
e) podstawę prawną,
f) uzasadnienie decyzji
g) tryb odwoławczy,
h) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.
8. Od ww. decyzji uczniowi służy prawo odwołania się do organu nadzorującego szkołę
w terminie 14 dni od otrzymania informacji o skreśleniu z listy uczniów gimnazjumza
pośrednictwem dyrektora.
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