
                                                             ANEKS NR 1  

                         DO STATUTU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  NR 1  

                           IM. JANA PAWŁA II W KROTOSZYNIE 

podjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 36/2019/2020 z dnia 02.01.2020r.  

 

Elementem zmiany statutu są: 

 § 67 ust.1 

Dotychczasowe brzmienie: 

1.Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy 
uczniów, gdy ten: 
1) w terminie do dnia 15 września nie dostarczył umowy o praktyczną naukę 
zawodu lub w trakcie nauki nie posiada aktualnej umowy. Uczeń ma 
obowiązek dostarczenia nowej umowy o praktyczną naukę zawodu do szkoły 
w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu świadectwa pracy lub pisma 
stwierdzającego rozwiązanie umowy do sekretariatu szkoły. 
2) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia szkoły, 
3) naruszył godność nauczyciela, w tym także stosował przemoc wobec 
nauczyciela lub innego pracownika Szkoły, 
4) dopuścił się kradzieży na terenie Szkoły, 
5) uporczywie narusza przepisy bhp, ppoż. lub regulaminy obowiązujące w 
Szkole,  
6) używa lub rozprowadza na terenie Szkoły lub poza nią środki odurzające 
lub alkohol, 
7) nie realizuje obowiązku nauki, 
8) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną w tym tzw. cyberprzemoc wobec 
innego ucznia lub pracownika szkoły 

              Nowe brzmienie: 

1.Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy 
uczniów, gdy ten: 
 
1) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu  oraz zdrowiu uczniów i 
pracowników szkoły,  
2) dystrybuuje narkotykami i środkami psychotropowymi oraz je posiada, 
3) używa alkohol i środki odurzające oraz jest pod ich wpływem na terenie 
szkoły, 
4) narusza godność lub nietykalność osobistą innych osób, w tym również 
pracowników szkoły,  



5) notorycznie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia edukacyjne, 
6) dopuszcza się kradzieży, 
7) umyślnie niszczy mienie szkoły, 
8) fałszuje dokumenty, 
9) posiada prawomocny wyrok sądowy stwierdzający przestępstwo , 
10) narusza dobre imię szkoły, 
11) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną w tym cyberprzemoc wobec 
innego ucznia lub pracownika szkoły, 
12) w terminie do dnia 15 września nie dostarczył umowy o praktyczną naukę 
zawodu lub w trakcie nauki nie posiada aktualnej umowy. Uczeń ma 
obowiązek dostarczenia nowej umowy o praktyczną naukę zawodu do szkoły 
w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu świadectwa pracy lub pisma 
stwierdzającego rozwiązanie umowy do sekretariatu szkoły. 
 

 § 66 ust. 2 

  Dotychczasowe brzmienie: 

     Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać do Dyrektora Szkoły w 
terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ukaraniu. 

Nowe brzmienie: 

     Od każdej wymierzonej kary (poza skreśleniem) uczeń może się odwołać do 
Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ukaraniu. 

 

 § 67 ust. 2 

Dotychczasowe brzmienie: 

             Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje rodzicowi    
ucznia odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

              Nowe brzmienie:  

                         Od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za 
pośrednictwem Dyrektora, który wydał decyzję. 

 

 


