
 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Lubawie  

Nr 25/2018/2019  

z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie: skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół w Lubawie 

 

 Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.), § 2 ust. 20 pkt 1 Rozdziału VIII Statutu Zespołu Szkół  

w Lubawie, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Skreśla się z listy uczniów klasy III M uczennicę Oliwię Muszyńską. 

2. Skreślenie z listy uczniów następuje z dniem 5 kwietnia 2019 r.  

 

§ 2 

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  

        do Uchwały Rady Pedagogicznej  

        Zespołu Szkół w Lubawie 

        Nr 25/2018/2019 z dnia 5.04.2019 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Uczennica Oliwia Muszyńska od września 2018 r. do dnia 7 marca 2019 r. opuściła 

132 godziny lekcyjne, w tym 93 godzin jest nieusprawiedliwionych. Oliwia jest uczennicą 

niezdyscyplinowaną, lekceważąco odnosi się do obowiązków szkolnych oraz uwag 

nauczycieli. 

 Nie wykonuje terminowo zadań związanych z procesem nauczania- obowiązkowo 

prowadzony dzienniczek zajęć praktycznych był dostarczany sporadycznie. 

 Dnia 5 listopada 2018 r. Oliwię ukarano upomnieniem wychowawcy za przekroczenie 

limitu godzin nieusprawiedliwionych.  

 Dnia 4 grudnia 2018 r. uczennicę ukarano naganą Dyrektora Szkoły za przekroczenie 

limitu godzin nieusprawiedliwionych, a w dniu 15 stycznia 2019 r. podpisano z Nią kontrakt 

dotyczący następnego limitu godzin nieusprawiedliwionych, których nie powinna 

przekroczyć.  

 W drugim semestrze obecnego roku szkolnego uczennica opuściła 29 godzin 

lekcyjnych, których nie usprawiedliwiono. Od 4 marca 2019 r. przestałą także uczęszczać na 

zajęcia lekcyjne, a od 6 marca nie uczęszcza na praktyczne.  

 Uczennica nie odbiera telefonów zarówno ze szkoły jak i zakładu, gdzie odbywa 

praktyczną naukę zawodu. 

 


