
Polish 
Co prowadzi do wykluczenia ucznia? 

 
Wykluczenie oznacza, że twoje dziecko nie 
będzie miało pozwolenia na przychodzenie 
do jego/jej szkoły na pewien okres czasu. 
Decyzja o wykluczeniu nie jest podejmowana 
pochopnie i zwykle ma to miejsce wtedy, 
kiedy inne działania się nie powiodły. Bardzo 
rzadko zdarza się, by zawiadomienie o 
wykluczeniu było pierwszym sygnałem dla 
rodzica o poważnych problemach. Istnieją 
tylko 2 okoliczności, w prawo, gdzie uczeń 
może zostać wyłączone: 
 gdzie rodzic dziecka odmawia 

przestrzegania lub nie może sprostać 
przestrzeganiu, lub nie pozwala uczniowi 
przestrzegania zasad, regulaminu lub 
wymagań dyscyplinarnych szkoły 

 gdzie stała obecność ucznia w szkole 
poważnie szkodzi porządkowi i 
dyscyplinie w szkole lub dobru 
dydaktycznemu uczniów 

 
W jaki sposób dowiem się, że moje 

dziecko jest wykluczone? 
 
Dołoży się wszelkich starań, aby 
skontaktować się z tobą telefonicznie lub 
osobiście i żaden uczeń nie może być 
wysłany do domu, ani nie pozwoli się jemu/jej 
pójść do domu w czasie godzin szkolnych, 
chyba że zostanie nawiązany kontakt z tobą.  
 
Jeżeli kontakt został nawiązany, uczniowie 
szkoły średniej mogą być wysłani do domu, 
jednak uczniowie szkoły podstawowej muszą 
albo być odebrani przez rodzica, albo być 
przytrzymani w szkole do końca dnia 
szkolnego.  
We wszystkich przypadkach zostanie 
wysłany do ciebie list tego samego dnia, 

zawiadamiający o decyzji i proponujący 
miejsce i czas na spotkanie w ciągu 7 dni 
kalendarzowych. Pismo będzie zawierać 
również: 
 określenie rodzaju wykluczenia, 
 datę jego rozpoczęcia, 
 powód wykluczenia, 
 datę i godzinę spotkania w szkole, na 

które zaproszony zostanie rodzic/uczeń 
(spotkanie odbędzie się przed upływem 7 
dni kalendarzowych), 

 wszelkie warunki, które powinny zostać 
uzgodnione w celu ponownego przyjęcia 
do szkoły, 

 zapis o prawie do odwołania się od 
decyzji o wykluczeniu. 

 
Ustawa o Normach w Szkołach w Szkocji z 
2000 (ang. 'Standards in Scotland's Schools 
etc. Act 2000') wymaga od szkół 
dostarczenia listu o wykluczeniu 
bezpośrednio do uczniów posiadających 
zdolność prawną i poinformowaniu ich o 
prawie odwołania się przeciwko decyzji 
wykluczenia ich ze szkoły.  
 

Czy to wciąż obowiązuje jeśli moje 
dziecko jest w wieku powyżej 16 lat?  

 
Nie. Jeśli twoje dziecko ma 16 lub więcej lat, 
jest ono prawnie upoważnione, aby zwracać 
się bezpośrednio do niego/niej i nie ma  
żadnego obowiązku, aby kontaktować się z 
rodzicami. To prawo obowiązuje w trakcie 
całego przebiegu sprawy i wszystkich 
procedur, od decyzji do wykluczenia. 
Jednak w takich przypadkach, według zasad 
Rady Regionu, Rada porozumiewa się 
również z rodzicami, ale jeśli twoje dziecko 
szczególnie prosi, aby nie kontaktować się z 
tobą i nie włączać cię do sprawy, wtedy 
zachowana będzie poufność. 

 
 
 

Jakie są rodzaje wykluczenia?  
  
Istnieją trzy rodzaje wykluczenia:                                             
 Wykluczenie Tymczasowe: może trwać 

co najmniej 1 połowę dnia nauki szkolnej 
i co najwyżej 5 dni nauki szkolnej. 

 Wykluczenie Warunkowe: Powrót do 
szkoły może zależeć od zadowalających 
zapewnieniach od ucznia oraz/lub 
rodziców co do przyszłego zachowania 

 Wykluczenie/Usunięcie z Rejestru: 
Szkoła niechętnie przyjęłaby ucznia z 
powrotem i może złożyć wniosek o 
zatwierdzenie wykluczenia na stałe przez 
Dyrektora Wydziału Edukacyjnego (ang. 
Corporate Director of Education & Social 
Care) 

 
Nie ma zapewnionej zmiany z jednego 
rodzaju wykluczenia na inne. Decyzja co do 
rodzaju wykluczenia podejmowana jest w 
świetle najbardziej stosownego działania dla 
indywidualnych przypadków.  
 

Kto jest odpowiedzialny za moje 
dziecko, kiedy jest ono wykluczone? 

 
Ty, jako rodzic, jesteś odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo, dobro i nadzór twojego 
dziecka. Jeśli twój syn/córka ma 16 lub 
więcej lat, wtedy już cię to nie obowiązuje, 
chociaż jako rodzic wciąż jesteś 
odpowiedzialny za ukierunkowywanie i 
prowadzenie twojego dziecka.  
 

Praca domowa 
 



Polish 
Uczniowie, którzy są wykluczeni na więcej 
niż 3 dni, upoważnieni są, aby otrzymać 
odpowiednią pracę domową. Jeśli nic nie 
przychodzi, rodzice powinni skontaktować się 
z dyrektorem szkoły.  
 

Co się dzieje jeśli uważam, że moje 
dziecko zostało niesłusznie 

wykluczone? 
 
Otrzymasz szczegóły na piśmie o 
dokładnych powodach decyzji wykluczenia 
twojego dziecka, razem z informacjami 
dotyczącymi praw do odwołania się i listy 
adresów, gdzie możesz to zrobić. To 
wszystko będzie albo załączone do 
pierwszego listu, który otrzymasz, albo 
zostanie wysłane osobnym listem, który 
powinien dotrzeć zaraz po tamtym i na 
pewno przed datą proponowanego 
spotkania.  
 
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników 
spotkania oraz/lub jeśli nie prowadzi ono do 
zgodnego ustalenia sposobu dalszego 
postępowania, masz prawo pociągnąć 
sprawy dalej.  
 
 

Przebieg całej sprawy i procedury, które 
wchodzą w grę przy procesie wykluczania, 
są zarządzane ściśle według sytuacji 
prawnej i każdy Urząd Oświatowy jest 
odpowiedzialny za zapewnienie, że pod 
tym względem prawo jest przestrzegane.  
 

Żaden urząd nie podejmuje pochopnie 
decyzji o wykluczeniu ucznia i w regionie 
Moray niewiele dzieci jest wykluczanych w 
jakimkolwiek roku.  
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
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Ambitne działanie, aby wspólnie  
osiągać doskonałe rezultaty 


